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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 9-7-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
14566/4-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
Αποδοχή δωρεάς από την  εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση της οδού προς το 
νέο κοιµητήριο του ∆ήµου Εορδαίας», εκτιµώµενου προϋπολογισµού 30.000,00 ευρώ.  

………………...………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   

4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   

5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
9. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµα το οποίο όλα τα παρόντα µελή συµφώνησαν να συζητηθεί και ανέφερε ότι στις  
21/6/2018 είχαµε σχετικό αίτηµα της ΤΕΡΝΑ Α.Ε για αποδοχή δωρεάς εκ µέρους της για την εκτέλεση του 
έργου: «Ασφαλτόστρωση της οδού προς το νέο κοιµητήριο του ∆ήµου Εορδαίας»., ενδεικτικού προϋπολογισµού 
30.000,00 ευρώ. 
Ο ∆ήµος µας µε απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία είναι το αρµόδιο όργανο αποδοχής όλων των δωρεών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. η του Ν.3852/2010 πρέπει να λάβει απόφαση για την αποδοχή της δωρεάς 
της σε ύψος ποσού 30.000,00 ευρώ που αφορά την εκτέλεση του εν λόγο έργου.  
Οο Νοµικός Σύµβουλος µε την υπ’αριθµ 14853/9-7-2018 εισήγησή του αναφέρει τα εξής: 
 «Σχετικά µε το από 21/6/2018 αίτηµα της εταιρείας ΤΕΡΝΑ για αποδοχή δωρεάς τεχνικού έργου, σας επισηµάνω 
τα εξής: 
α ) Σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρθ. 49 του Ν.4412/2016, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου (∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για τους ΟΤΑ) µπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση µελέτης ή µέρους της, η παροχή τεχνικών 
υπηρεσιών, η εκτέλεση δηµόσιου έργου ή τµήµατος του από ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε 
δαπάνη του χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ηµοσίου (του ∆ήµου εν προκειµένω) και να ορίζονται οι όροι µε τους 
οποίους θα εκτελεστεί η µελέτη ή η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή το έργο και θα γίνει η επίβλεψη, έγκριση και 
παραλαβή τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
β ) Σύµφωνα µε το αρθ. 20 του Ν. 4067/12 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» , επιτρέπεται η διαµόρφωση 
κοινοχρήστων (δηµοσίων) χώρων για τον εξωραϊσµό και την αισθητική και λειτουργική τους αναβάθµιση, από 
ιδιωτικούς φορείς ή νοµικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σύµφωνα µε την Εγκ. 12/2002 και την υπ’ αριθµ.52716/2001 ΥΑ, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ σύµφωνα µε το 
υπ’αριθµ. 1668/2012 έγγραφο του Γεν. Γραµµατέα Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ, για τα έργα που 
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υπάγονται στο ανωτέρω άρθρο του ΝΟΚ δεν απαιτείται έκδοση οικονοµικής άδειας, παρά µόνο έγκριση του 
Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής. 
Η αποδοχή δωρεάς τεχνικού έργου σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις γίνεται µε απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, η οποία είναι το αρµόδιο όργανο αποδοχής όλων των δωρεών προς τον ∆ήµο σύµφωνα µε το άρθρο 
72 παρ. 1 περ. η του Ν.3852/2010.» 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά . 

 
 

Αριθµ. απόφ. 99/2018 
 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  

 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

2. το υπ’αριθµ 21/6/2018  αίτηµα της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
3. την υπ’αριθµ 14853/9-7-2018 εισήγησή του Νοµικού Συµβούλου 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

  
Αποδέχεται τη δωρεά της εταιρίας ΤΕΡΝΑ Α.Ε, για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση της οδού προς το 
νέο κοιµητήριο του ∆ήµου Εορδαίας», στο ύψος του εκτιµώµενου προϋπολογισµού των 30.000,00 ευρώ. 
Αναθέτει στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 99/2018. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

 

ΑΔΑ: 7Τ57ΩΡ6-ΟΟΟ


		2018-07-18T11:13:38+0300
	Athens




